
TREINAMENTO

VECTOR NETWORK ANALYZER (VNA)

DESCRIÇÃO
O treinamento  Vector Network Analyzer (VNA) da

Espectro Ltda. habilita usuários de qualquer nível a operar e

compreender  um  VNA  em  sua  totalidade,  permitindo

medidas mais precisas e resultados mais confiáveis. 

 O treinamento  cobre  desde conceitos  básicos  de

eletromagnetismo  até  medidas  avançadas,  passando  por

boas  práticas  de  instalação  e  manipulação  de

equipamentos e componentes. É um treinamento hands-on,

em que medidas em componentes reais são realizadas e

interpretadas.

O formato do treinamento é dinâmico e interativo e

os  grupos  são  pequenos  (máximo  de  6  pessoas)  para

permitir  maior  assimilação.  O  treinamento  pode  ser

ministrado na sede da Espectro Ltda., na sede do cliente ou

onde este determinar.

A QUEM SE DESTINA
O  treinamento  é  voltado  a  profissionais  que

trabalham  com  instalação  de  antenas,  cabeamento  para

tráfego  de  sinais  RF,  homologação  de  instalação  em

campo,  profissionais  de  laboratório,  profissionais  de

empresas  de  certificação,  técnicos  e  engenheiros  de

institutos  de  pesquisa,  professores  e  profissionais  que

atuem em áreas correlatas.

EMENTA
1) Conceitos e Definições: 

Impedância e casamento; Comprimento elétrico e fase;

Perda  por  inserção  (insertion  loss);  Coeficiente  de

reflexão; VSWR; Perda de retorno (return loss) 

2) Componentes: 

Cabos  coaxiais  e  linhas  de  transmissão;  Conectores;

Adaptadores; Antenas; Filtros; Duplexadores 

3) Causas de descasamento numa linha de transmissão 

4) Entendendo as medidas experimentais 

a. Funções básicas:  Perda por inserção (IL); VSWR;

Perda  de  retorno  (RL);  Distância  até  Falha  (DTF);

Medidas  de  transmissão  (S21);.  Analisador  de

espectros 

b. Calibração 

c. Interpretação de resultados 

5) Exercícios de Aplicação – hands on 

a.  Procedimentos  e execução de  medições:  IL;  RL;

DTF; Medidas  com sistema cabo-antena;  Medidas do

interesse do cliente  

b. Interpretação de resultados 

c. Problemas do cotidiano 

6) Discussões em grupo

DURAÇÃO
8 horas
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